
    

 

Nota de Conceito: Formação Regional 

Eliminando Barreiras Legais à Saúde e aos Direitos Humanos das Prisões 

Formação Jurídica para Advogados Africanos 

 

INTRODUÇÃO  

O Centro de Litigação da África Austral (SALC) é uma organização regional sem fins lucrativos 

que trabalha para promover od direitos humanos e proteger o Estado de Direito no Sul da 

África. Com  financiamento através do Subsídio Regional Africano sobre HIV, o SALC está a 

hostear uma reunião regional de formação: “Removendo as Barreiras Legais à Saúde e aos 

Direitos Humanos das Prisões. 

METODOLOGIA 

 programa de 3 dias treinará advogados sobre práticas e litígios estratégicos para apoiar 

a saúde prisional e os direitos humanos, particularmente para as pessoas que enfrentam 

maior vulnerabilidade ao HIV e TB (populaces-chave). 

 Apresentações sobre diferentes experiências de prática e litígios estratégicos para 

apoiar a saúde prisional e os direitos humanos das populações-chave. Os palestrantes e 

apresentadores incluirão profissionais sêniores de advocacia, acadêmicos, Funcionários 

de saúde da prisão e especialistas em advocacia de vários países da África. 

 Os casos apresentados pelos participantes e revistos pelos organizadores serão 

discutidos.  

             A formação sera realizada em ingles. A tradução simultânea estará disponível para os     

             falantes de francês e português. 

 



     
 

OBJETIVO 

O propósito da formação é desenvolver as capacidades dos profissionais da area juridical na 

região para identificar, planejar e litigar com êxito casos que promovam a saúde e os direitos 

humanos das pessoas encarceradas e detidas e remover barreiras legais ao HIV, TB e respostas 

efetivas nos contextos da prisão. A formação irá export os participantes aos conhecimentos de 

litigação e habilidades para promover e melhorar os direitos das pessoas vivendo com HIV e TB 

na prisão. 

 

Data 

13-15 de Março de 2017 

 

Local 

Por Confirmar – Joanesburgo, África do Sul 

 

PERFIL DO PARTICIPANTE E PROCEDIMENTO DA APLICAÇÃO 

Advogados Práticos (3 + anos de experiência) com interesse na saúde prisional e direitos 

humanos serão convidados a se inscrever para participarem no curso. 

 

Os candidates são convidados a apresentarem uma candidature, a:  applications@salc.org.za, 

com a linha de assunto: “Aplicação Regional de Formação em Prisões”  

 

 Formulário de inscrição preenchido 

 Cópia do passaporte válido 

 Os participantes são convidados a apresentar os casos a serem trabalhados reunião da 

formação. 
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RESULTADO ESPERADO 

 Curto Prazo (Aprendizagem) – Aumento de conhecimento sobre HIV, TB, Saúde e 

Direitos Humanos nos contextos prisionais; 

 Curto Prazo (Aprendizagem) – Maior capacidade dos participantes (Advogados) para 

identificar e conduzir litígios estratégicos com vista a melhorar o acesso aos serviços de 

Saúde e Direitos Humanos na prisão; 

  Curto Prazo (Aprendizagem) – Maior concientização dos participantes (Advogados) de 

litígios estratégicos e jurisprudência sobre o acesso à saúde prisional e aos direitos 

humanos em jurisdições; 

 Curto Prazo (Aprendizagem)  - Sensibilização dos participantes (Advogados) para os 

desafios enfrentados pelas populaces-chave no acesso aos serviços de saúde 

penitenciária e as suas necessidades durante o processo de litígio e consulta; 

 A Médio Prazo (Ação) – O advogados que fazem parte da formação realizam litígios dos 

direitos à saúde; 

 A Médio Prazo (Ação) – Os advogados que fazem parte da formação são apoiados para 

identificar e gerir litígios dos direitos de saúde no Malawi, Zâmbia e Botswana; 

 Longo Prazo (Condicional) – O aumento dos direitos à saúde litigioso melhora o acesso 

aos serviços da saúde baseada nos direitos humanos nas prisões ao nível domestic, cria 

precedents e aumenta a jurisprudência sobre a saúde e direitos humanos na região. 

 

 ATENÇÃO: A SALC providencia tarifa aérea, acomodação e refeições   para os participantes      

durante a formação. Não há taxa paga para participar na formação.  SALC não será 

responsável pelos cancelamentos não autorizados, voos perdidos   ou alterações nas reservas. 


